
Soluții complete pentru confortul tău

www.kazan.ro0800.070.006 office@kazan.ro

Iași, Bulevardul Metalurgiei nr. 8 Vaslui, Str. Călugăreni nr. 111

Bârlad, Str. Ion Popescu nr. 43 Cluj, Str. Transilvaniei, nr. 42, Baciu



Soluții complete pentru confortul tău

0800.070.006 office@kazan.ro www.kazan.ro

Produse 
de calitate 

Tehnologie
de vârf 

Principalele avantaje

Cercetare și dezvoltare: 

Chinese Academy of Sciences

Funcția produselor:

Asigurarea calității: 

Caracteristici unice:

Royal University of Cambridge

Purificare + Sterilizare 

Testat de către Chinese Academy of Sciences (eficient) 
Aprobat CE de TUV SUD (Siguranță) 

Modul de plasmă 
Coexistența reală a omului și a mașinii + Fără niciun rău
Nu este nevoie de consumabile + Modulul de sterilizare și purificare 
poate fi curățat 
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⑤ 100.000 de ore durată de viață . 

Tehnologia Core PLasma

① Sterilizatorul de aer cu plasmă FRS-G poate elimina 
aerosolii.

② Rata maximă de distrugere a bacteriilor poate fi de 
99,99%. 

③ Calitatea aerului poate fi îmbunătățită în 10 
minute. 

④ Zgomotul este cu 20% mai mic decât cel al pro-
duselor similare.

FY-YA1000D Plasmă „Inel Corona”
modul de dezinfecție(CRP)

Modulul de îndepărtare a prafului electro-
static, de înaltă tensiune, cu grafen de a 

patra generație (G-ESP) 
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Tehnologia Core PLasma

FY-GA1600D

Modul de dezinfecție cu plasmă de tip 
linie și modul electrostatic de îndepăr-

tare a prafului (LTP)+(ESP) 
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Tehnologia cu plasmă CRP și LTP  
Prima linie de protecție împotriva virușilor și bacteriilor din aer

Procese multiple de inactivare într-o lovitură puternică

Plasma CRP și LTP atacă 
agentul patogen, per-
forând pereții celulari 

ADN-ul și proteinele din 
peretele celular sunt 

distruse 

Celula se sparge din 
cauza presiunii osmotice 

Tehnologia Core PLasma
Plasma este un fel de gaz ionizat. Datorită existenței electronilor liberi ionizați și a ionilor încărcați, 
plasma are o conductivitate ridicată și un efect puternic de cuplare cu câmpul electromagnetic. 
Starea de plasmă este larg răspândită în univers și este adesea considerată a patra stare a ma-
teriei (cunoscută și sub denumirea de „starea super gazoasă”). 

1) Grup activ și mecanism
Plasma conține un număr mare de ioni activi, grupuri libere de înaltă energie și alte componente și 
este foarte ușor să reacționeze chimic cu bacterii, mucegai și spori, proteine   virale și acid nucleic. 
Plasma poate distruge microbii și poate perturba funcția de supraviețuire a microbilor, astfel încât 
va face să moară rapid tot felul de microbi.

2) Defalcarea roiului de particule de mare viteză
după experimentul de sterilizare cu plasmă, bacterii și particule de virus pe care le vei vedea că 
toate sunt pline de găuri prin imaginile microscopului electronic. Deoarece acesta este un efect de 
gravare a defecțiunii prin energia kinetică mare a electronilor și ionilor, particulele de mare viteză 
din plasmă, pentru a rupe legăturile moleculare microbiene, produc în cele din urmă compuși 
volatili netoxici, cum ar fi COx, CHx etc.

3) Degradarea materiei organice
Pentru unele instrumente medicale metalice care pot suporta temperaturi ridicate, materia orga- 
nică de pe instrumentele metalice poate fi degradată direct prin utilizarea plasmei active puter-
nice. 

Dezvoltată de echipa de oameni de știință și ingineri FRS-G, FRS-G utilizează o descărcare de 
plasmă atmosferică - același tip de descărcare întâlnită în loviturile de fulger - pentru a ucide și 
dezactiva microorganismele dăunătoare din aer. 

Bobinele de plasmă FRS-G oferă o lovitură mortală, alcătuită din mai multe procese de inactivare 
concomitente, care funcționează pentru a distruge rapid agenții patogeni din aer, cum ar fi virușii, 
bacteriile și ciupercile.
Microorganismele sunt expuse direct la descărcarea de plasmă, spre deosebire de produse 
secundare ale descărcării, pe măsură ce aerul curge peste modulele de plasmă. 
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Densitatea de plasmă a generatorului
de plasmă (modul de plasmă) 

Raport de testare 
Raport nr.：20191021-1
Test efctuat de către cel mai autorizat Institut de Fizică a Plasmei, Academia Chineză de Științe 

Metoda de testare
Diagnosticarea densității electronilor în plasmă prin metoda interferenței electromagnetice

Rezultatele testelor probelor
Densitatea plasmei: 5,34X1017-2,62X1018 m-3

Concluzie: plasma produsă de structura de descărcare în generatorul de plasmă este un fel de 
plasmă cu descărcare corona de înaltă densitate. 
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A doua linie de protecție împotriva
virusurilor și bacteriilor din aer

Tehnologia de îndepărtare a prafului 
micro electrostatică de înaltă ten- 

siune cu grafen de a patra generație 
(G-ESP). 

*Dacă este setat între filtrul primar și filtrul HEPA, eficiența 
purificării primare este mai mare de 97%.

*Caracteristica filtrării electrostatice este că are un efect 
mare de absorbție asupra particulelor mai mici de 0,3 
microni, ceea ce poate prelungi durata de viață a filtrului 
HEPA și poate compensa efectul de interceptare al filtrului 
HEPA asupra particulelor sub 0,3 microni, și protejează 
sănătatea corpului uman;

*Efectul de distrugere a germenilor este de până la 99,9%, 
ceea ce poate asigura că indicatorii microbiologici sunt 
calificați, poate înlocui lămpile cu ultraviolete și alte tipuri 
de filtre și poate preveni poluarea secundară cauzată de 
neînlocuirea la timp a filtrelor de înaltă eficiență. 

Principiu:

Tehnologia electrostatică cu grafen de a patra generație este utilizarea tehnologiei câmpului 
electric deschis și închis, a tehnologiei de accelerare a câmpului electric cu suprapunere multipo-
lară, a tehnologiei de uniformizare a tensiunii și a tehnologiei de suprapunere halo (denumită 
tehnologie micro-electrică de a doua generație) Acumularea de particule în aer. Când o cantitate 
mare de particule trece prin modulul de colectare a prafului, aceasta este absorbită instantaneu 
pe modulul de colectare a prafului, atingând obiectivul de purificare cu eficiență ridicată a aerului 
poluat. 

*Eficiența ciclului de purificare Pm2.5> 99%,
*Cea mai mare eficiență de purificare unică> 97% (viteza vântului 2,5 m/s),
*rata de sterilizare> 99,9%. 

Avantajele produsului:

*Eficiență ridicată și durată lungă de funcționare: Deoarece modulul poate fi curățat și utilizat din 
nou, durata de viață este echivalentă cu durata de viață a materialului modulului.
*Rezistență scăzută la vânt: economisirea energiei și protecția mediului.
*Aerul filtrat este de înaltă calitate: filtrul modulului este ferm absorbit și nu produce poluare 
secundară.
*Sterilizare eficientă: Modulul micro-electric de îndepărtare a prafului în sine are o funcție de ste-
rilizare ridicată.
*Siguranță: Modulul adoptă polimerul cu electrod grafen polimer ca purtător, iar structura este 
finalizată printr-un proces special. Rezolvați temeinic fenomenul de scântei și arc în electricitatea 
statică tradițională.
*Îngrijirea sănătății: Modulul poate elibera un număr mare de ioni negativi de oxigen, care au multe 
efecte asupra sănătății asupra corpului uman.
*Nu este ușor să produceți ozon: utilizarea câmpului electrostatic de tensiune ultra joasă rezolvă 
problema că îndepărtarea prafului micro-electric produce ușor ozon în timpul procesului de lucru 
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Prezentarea produselor
Purificator de aer cu plasmă de tip mobil suprem
FRS-G FY-YA1000D                CADR:1000m3/h 

Proiectat pentru remedierea rapidă în spații MEDII și în situații cu risc ridicat de infecție, FRS-G 
FY-YA1000D utilizează tehnologia CRP și G-ESP combinată cu un sistem de filtrare Penta-stage 
pentru a oferi o soluție combinată pentru dezinfecția aerului și îndepărtarea particulelor. Unitatea 
de sine stătătoare poate fi transportată cu ușurință la punctul de îngrijire și se conectează la orice 
priză. 

Deoarece factorul de sterilizare al mașinii este plasma, reacția de a ucide microorganismele pato-
gene are loc în interiorul mașinii, iar resturile microbiene micro-absorbite sunt filtrate. Prin urmare, 
nu produce substanțe nocive pentru corpul uman. Sterilizarea aerului se poate realiza prin coexis-
tența reală a omului și a mașinii! 

CRP&GESP 
PLASMA

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MEDII 

FILTRU PENTA
STAGE
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Prezentarea produselor
SPECIFICAȚII TEHNICE
FRS-G FY-YA1000D                

MODEL
FY-YA1000D - montaj pe podea, baza pe 4 
roți + mâner, setare ventilator cu 5 viteze cu 
1,5-2m cablu de alimentare

ZONĂ ACOPERITĂ
18,6 – 104,2 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
37,2 – 208,3 m2 (2 schimburi de aer pe oră)

VOLUM TRATAT
45 – 250 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
90 – 500 m3 (2 schimburi de aer pe oră)

EVALUARE ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUM DE ENERGIE
Maxim 150W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu precizie cu 
finisaj alb cu pulbere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
82,0 cm (h) x 45,0 cm (l) x 34,0 cm (d)
31,2 kg

CONEXIUNE ELECTRICĂ
Comutat cu o împământare, ștecher tip UE.

VOLUM FLUX DE AER VENTILATOR
Viteza 1 = 180 m3/h
Viteza 2 = 320 m3/h
Viteza 3 = 460 m3/h
Viteza 4 = 730 m3/h
Viteza 5 = 1000 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 15 dB
Viteza 2 = 26 dB
Viteza 3 = 36 dB
Viteza 4 = 45 dB
Viteza 5 = 50 dB 

FILTRE
* Etapa 1: (Metal) Filtru lavabil-Placă din spate 
1buc
* Etapa 2: (Metal+Hârtie) Filtru înlocuibil-Placă 
inferioară 1buc
* Etapa 3: Modul de dezinfecție cu plasmă cu 
inel corona lavabil (CRP)
* Etapa 4: Modulul de îndepărtare a prafului 
micro electrostatic de înaltă tensiune cu 
grafen (G-ESP)
* Etapa 5: (Hârtie) Filtru compozit （Carbon 
activat+filtru fin）1 buc

CONDIȚII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 2014/30/EU 

CE-LVD
EN60335-1
EN60335-2-65
Standard pentru detectarea ozonului
EN62233:2008 

CE-EMC
EN55014-1
EN55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN IEC 61000-3-3 
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Prezentarea produselor
Purificator de aer UV-C de tip mobil suprem 
FRS-G  FY-YB1000Z             CADR:800m3/h 

Conceput pentru remedierea rapidă în spații MEDII și în situații cu risc ridicat de infecție, FRS-G 
FY-YB1000Z utilizează tehnologia de oxidare catalitică UV-C și Foto combinată cu un sistem de 
filtrare Penta-stage pentru a oferi o soluție combinată pentru dezinfecția aerului și îndepărtarea 
particulelor. Unitatea de sine stătătoare poate fi transportată cu ușurință la punctul de îngrijire și 
se conectează la orice priză. 

Deoarece factorul de sterilizare al mașinii este UV-C, reacția de a ucide microorganismele pato-
gene are loc în interiorul mașinii, iar resturile microbiene micro-absorbite sunt filtrate. Prin urmare, 
nu produce substanțe nocive pentru corpul uman. Sterilizarea aerului se poate realiza prin coexis-
tența reală a omului și a mașinii! 

Modul
UV-C 

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MEDII 

FILTRU PENTA
STAGE
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Prezentarea produselor
SPECIFICAȚII TEHNICE
FRS-G FY-YA1000Z                

MODEL
FY-YB1000Z - Montaj pe podea, baza pe 4 
roți
+ maner, setare ventilator cu 5 viteze cu 
1,5-2m cablu de alimentare

ZONĂ ACOPERITĂ
18,6 – 83,3 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
37,2 – 166,6 m2 (2 schimburi de aer pe oră)

VOLUM TRATAT
45 – 200 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
90 – 400 m3 (2 schimburi de aer pe oră)

EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUM DE ENERGIE
Maxim 180W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu precizie cu 
finisaj alb cu pulbere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
70.0 cm (h) x 45.0 cm (w) x 34.0 cm (d)
31.2 kg

CONEXIUNE ELECTRICĂ
Comutat cu o împământare, ștecher tip UE.

VOLUM FLUX DE AER VENTILATOR
Viteza 1 = 180 m3/h
Viteza 2 = 320 m3/h
Viteza 3 = 450 m3/h
Viteza 4 = 650 m3/h
Viteza 5 = 800 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 15 dB
Viteza 2 = 26 dB
Viteza 3 = 33 dB
Viteza 4 = 40 dB
Viteza 5 = 45 dB 

FILTRE
* Etapa 1: (Metal) Filtru lavabil-Placă din spate 
1buc
* Etapa 2: (Metal+Hârtie) Filtru înlocuibil-Placă 
inferioară 1buc
*Etapa 3: filtru HEPA H14 1buc
*Etapa 4: Filtru cu tehnologie de oxidare catali-
tică foto 1buc
* Etapa 5: Filtru de cărbune activ 1 buc
*Etapa 6: lămpi Philips UVC 3 buc

CONDIȚII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001. 
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Funcțiile panoului de control 

Mașină mobilă de dezinfecție a aerului FY-YA1000D

* Ecran LCD tactil de 5 inchi
* Adoptă componente de detectare de la furnizorul american vechi de un secol - Honeywell
   Senzor de particule PM2.5 de înaltă sensibilitate, monitorizare în timp real a calității aerului
*Mod automat - Indicator de calitate a aerului cu lumini de 5 culori
*Mod manual: control cu 5 viteze
*Modul somn/silențios
*Mod ECO: După două ore de funționare, mașina se va opri timp de o jumătate de oră
*AQG – Afișaj cu gradul de calitate a aerului cu 5 grade
*Afișare în timp real a temperaturii și umidității
*Controale parentale – Blocare pentru copii
* Telecomandă cu infraroșu cu  funționare la distanță ultra lungă
*Memento de schimbare a filtrului/curățare cu plasmă 

CE-LVD CE-EMC

Certificate 
produs 
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Aplicații
Unitățile portabile FRS-G sunt extrem de eficiente în orice situație cu o nevoie continuă de a reduce 
în siguranță agenții patogeni, de a atenua mirosurile și de a neutraliza contaminanții de mediu din 
aerul interior. 

Universitate Sală de lectură Sală de clasă 

Birou Cameră de spital Școală
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Raport test de sterilizare și dezinfecție 

Raport nr.: JKK19070060A
Test efectuat de cel mai autorizat laborator de cercetare biologică din cadrul Academiei Chineze de 
Științe

Test de identificare pentru efectul de dezinfecție a aerului (test pe teren)
Bacteriile naturale din aer＞90,0%, min 90,24% ~ max 91,69%
Test de identificare pentru efectul de dezinfecție a aerului (test de teren simulat)
Rata bactericidă a Staphylococcus albus ＞99,9%, min 99,91% ~ max 99,94%
Instrument de inspecție a poluării microbiene a aerului
Colonie bacteriană reziduală (cfu/placă): 1,5 (timpul de prelevare a fost de 15 minute după dezin-
fecție)

Standardul european privind scurgerile de ozon 
(EN62233:2008) este mai mic de 5 ppb.  

Valoarea scurgerilor de ozon a FY-YA1000D 
Testat de TUV SUD este Max. 1,1 ppb 
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Prezentarea produselor
FRS-G  FY-GA1600D      CADR:1600m3/h 

Conceput pentru remedierea rapidă în spații MARI și în situații cu risc ridicat 
de infecție, FRS-G FY-GA1600D utilizează tehnologia LTP și ESP combinată cu 
un sistem de filtrare Penta-stage pentru a oferi o soluție combinată pentru 
dezinfecția aerului și îndepărtarea particulelor. Eficiență puternică de purifi-
care, silențioasă și de durată. 

LTP&ESP
PLASMA

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MARI

FILTRU PENTA
STAGE

MODEL
FY-GA1600D - Montaj pe podea, setare cu 
5 viteze cu cablu de alimentare de 1,5-2 m

ZONĂ ACOPERITĂ
33,3 – 166,7 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
66,6 – 333,3 m2 (2 schimburi de aer pe 
oră)

VOLUM TRATAT
80 – 400 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
160 – 800 m3 (2 schimburi de aer pe oră)

EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUMUL DE ENERGIE
Maxim 90W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu 
precizie cu finisaj alb cu pul-
bere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
143,0 cm (h) x 58,0 cm (l) x 
41,0 cm (d)
70,5 kg

CONEXIUNE ELECTRICA
Comutat cu o împământare, 
ștecher tip UE. 

VOLUM FLUX DE AER 
VENTILATOR
Viteza 1 = 320 m3/h
Viteza 2 = 640 m3/h
Viteza 3 = 960 m3/h
Viteza 4 = 1280 m3/h
Viteza 5 = 1600 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 13 dB
Viteza 2 = 23 dB
Viteza 3 = 34 dB
Viteza 4 = 43 dB
Viteza 5 = 49 dB 

FILTRE
*Etapa 1: (Metal) Filtru lavabil 1 -Placă din spate
*Etapa 2:(Metal) Filtrul lavabil 2 -Placă din stânga
*Etapa 3:(Metal) Filtrul lavabil 2 - Placa din dreapta
* Etapa 4: Modul de dezinfecție cu plasmă de tip linie și modul 
electrostatic de îndepărtare a prafului (LTP)+(ESP)
* Etapa 5: (Hârtie) filtru compozit (cărbune activ + filtru fin)

CONDITII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 2014/30/EU

CE-LVD
EN60335-1
EN60335-2-65
Standard detectare 
ozon
EN62233:2008 

CE-EMC
EN55014-1
EN55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN IEC 61000-3-3
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Prezentarea produselor
FRS-G  FY-GA1600DZ (Plasma+UV-C)  CADR:1600m3/h 

Conceput pentru remedierea rapidă în spații MARI și în situații cu risc ridicat 
de infecție, FRS-G FY-GA1600DZ utilizează tehnologia LTP și ESP și UV-C 
combinată cu un sistem de filtrare Penta-stage pentru a oferi o soluție 
combinată pentru dezinfecția aerului și îndepărtarea particulelor. Eficiență 
puternică de purificare, silențioasă și de durată. 

LĂMPI PLASMĂ 
LTP&ESP+UV-C 

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MARI

FILTRU PENTA
STAGE

MODEL
FY-GA1600DZ - Montaj pe podea, setare cu 
5 viteze cu cablu de alimentare de 1,5-2 m
ZONĂ ACOPERITĂ
33,3 – 166,7 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
66,6 – 333,3 m2 (2 schimburi de aer pe 
oră)

VOLUM TRATAT
80 – 400 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
160 – 800 m3 (2 schimburi de aer pe oră)

EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz  

CONSUMUL DE ENERGIE
Maxim: 126 W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu 
precizie cu finisaj alb cu pul-
bere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
143,0 cm (h) x 58,0 cm (l) x 
41,0 cm (d)
71 kg

CONEXIUNE ELECTRICĂ
Comutat cu o împământare, 
ștecher tip UE. 

VOLUM FLUX DE AER 
VENTILATOR
Viteza 1 = 320 m3/h
Viteza 2 = 640 m3/h
Viteza 3 = 960 m3/h
Viteza 4 = 1280 m3/h
Viteza 5 = 1600 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 13 dB
Viteza 2 = 23 dB
Viteza 3 = 34 dB
Viteza 4 = 43 dB
Viteza 5 = 49 dB 

FILTRE
* Etapa 1: (Metal) Filtru de cărbune activat 1 - Placă din spate
* Etapa 2: (Metal) Filtru de cărbune activat 2 - Placă din stânga
* Etapa 3: (Metal) Cărbune activat 2 - Placă dreaptă
* Etapa 4: Modul de dezinfecție cu plasmă de tip linie și modul 
electrostatic de îndepărtare a prafului (LTP)+(ESP)
* Etapa 5: Lămpi UV-C 2 buc
*Etapa 6: (Hârtie) Filtru compozit （Carbon activat+filtru fin）

CONDITII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 2014/30/EU 
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Prezentarea produselor
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Applicații

Sală de şedinţe Clinică pentru copii Sală de terapie  

Spital Hotel de lux Cameră de spital

Purificatorul de aer cu plasmă FY-GA1600D este utilizat la locul de vaccinare 
pentru vaccinul Covid-19. 



Soluții complete pentru confortul tău

0800.070.006 office@kazan.ro www.kazan.ro

Funcțiile panoului de control 

FY-GA1600D Mașină de dezinfectare a aerului tip dulap

*Ecran LCD tactil de 7 inchi
* Adoptă componente de detectare de la furnizorul american vechi de un secol - Honeywell
* Senzor de particule PM2.5 de mare sensibilitate, monitorizare în timp real a calității aerului
*Mod automat - Indicator de calitate a aerului cu lumini de 5 culori
*Mod manual: control în 5 viteze
*Mod de repaus/silențios
*Mod ECO: După două ore de funcționare, mașina se va opri timp de o jumătate de oră
*AQG – Afișaj cu gradul de calitate a aerului cu 5 grade
*Afișare în timp real a temperaturii și umidității
*Controale parentale – Blocare pentru copii
* Telecomandă cu infraroșu cu funcționare la distanță ultra lungă
*Memento de schimbare a filtrului/curățare cu plasmă 
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Construcție și montaj 

Acest purificator de aer cu plasmă de tip dulap are două moduri diferite de instalare.
1) Circulație internă, așezați această mașină pe un teren plat adecvat, apoi conectați și redați.
2) Circulație exterioară cu sistem de ventilație
     Dincolo de purificare, oferă aer proaspăt
     Aer proaspăt + circulație internă, răsfățați-vă cu fitoncidul naturii. 
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Certificate produs

CE-LVD CE-EMC

FY-GA1600D
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Raport test de sterilizare și dezinfecție 

Raport nr.: JKK19120015A
Test de cel mai autorizat laborator de cercetare biologică din cadrul Academiei Chineze de Științe 

Test de identificare pentru efectul de dezinfecție a aerului (test pe teren)
Bacteriile naturale din aer＞90,0%, min 98,04% ~ max 98,96%
Test de identificare pentru efectul de dezinfecție a aerului (test de teren simulat)
Rata bactericidă a Staphylococcus albus ＞99,9%, min 99,99% ~ max 99,99%
Instrument de inspecție a poluării microbiene a aerului
Colonie bacteriană reziduală (cfu/placă): 0,1 (Timpul de prelevare a fost de 15 minute după dezin-
fecție)

Standardul european privind scurgerile de ozon 
(EN62233:2008) este mai mic de 5 ppb. 

Valoarea scurgerilor de ozon a FY-YA1000D 
Testat de TUV SUD este Max. 1,2 ppb 
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Prezentarea produselor
FRS-G  FY-QA1000D      CADR:1000m3/h 

MODEL
FY-QA1000D, montaj pe tavan, setare ventilator 
cu 5 viteze cu cablu de alimentare de 0,5-1 m

ZONĂ ACOPERITĂ
18,6 – 104,2 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
37,2 – 208,3 m2 (2 schimburi de aer pe oră)

VOLUM TRATAT
45 – 250 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
90 – 500 m3 (2 schimburi de aer pe oră)

EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUMUL DE ENERGIE
Maxim 90W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu 
precizie cu finisaj alb cu pul-
bere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
60 cm (înălțime) x 60 cm 
(lățime) x 37 cm (ad)
36 kg

CONEXIUNE ELECTRICĂ
Comutat cu o împământare, 
ștecher tip UE. 

LTP&ESP 
PLASMA

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MEDII

FILTRU ÎN 
TRIPLĂ ETAPĂ 

VOLUM FLUX DE AER 
VENTILATOR
Viteza 1 = 180 m3/h
Viteza 2 = 320 m3/h
Viteza 3 = 460 m3/h
Viteza 4 = 730 m3/h
Viteza 5 = 1000 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 15 dB
Viteza 2 = 26 dB
Viteza 3 = 36 dB
Viteza 4 = 45 dB
Viteza 5 = 50 dB 

FILTRE
* Etapa 1: Modul de dezinfecție cu plasmă cu inel corona lavabil 
(CRP)
*Etapa 2: Modul de îndepărtare a prafului micro electrostatic de 
înaltă tensiune cu grafen (G-ESP)
* Etapa 3: (Hârtie) filtru compozit (cărbune activ + filtru fin) 1 buc

CONDITII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 2014/30/EU  

CE-LVD
EN60335-1
EN60335-2-65
Standard pentru detectarea ozonului
EN62233:2008 

CE-EMC
EN55014-1
EN55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN IEC 61000-3-3
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Aplicații

FY-QA1000D Mașină de dezinfectare a aerului pentru tavan 

* Ecran LCD tactil de 5 inchi
* Adoptă componente de detectare de la furnizorul american vechi de un secol - Honeywell
   Senzor de particule PM2.5 de înaltă sensibilitate, monitorizare în timp real a calității aerului
*Mod automat - Indicator de calitate a aerului cu lumini în 5 culori
*Mod manual: control cu 5 viteze
*Modul somn/silențios
*Mod ECO: După  două ore de funcționare, mașina se va opri timp de o jumătate de oră
*AQG – Afișaj cu gradul de calitate a aerului cu 5 grade
*Afișare în timp real a temperaturii și umidității
*Controale parentale – Blocare pentru copii
* Telecomandă cu infraroșu cu funcționare la distanță ultra lungă
*Memento de schimbare a filtrului/curățare cu plasmă 

Potrivit în special pentru construcții noi și reconstrucție 
Spital, laboratoare, proiecte noi de construcții comerciale. 

Cameră de spital copii Cameră de spital copii

Centrul comercial Centrul comercial
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Prezentarea produselor
FRS-G  FY-BA800D      CADR:800m3/h 

Conceput pentru remedierea rapidă în spații MEDII și în 
situații cu risc ridicat de infecție, FRS-G FY-BA800D 
utilizează tehnologia LTP și ESP combinată cu un sistem 
de filtrare în trei etape pentru a oferi o soluție combinată 
pentru dezinfecția aerului și îndepărtarea particulelor. 
Eficiență puternică de purificare, economie de spațiu, 
sigură și fiabilă, întreținere ușoară. 

LTP&ESP
PLASMA

VITEZĂ VENTILATOR
CONTROLATĂ

CAMERE
MEDII

FILTRU ÎN 
TRIPLA ETAPĂ 

MODEL
FY-BA800D, montat pe perete, setare 
ventilator cu 5 viteze cu cablu de alimen-
tare de 1,5-2 m

ZONĂ ACOPERITĂ
16,6 – 83,3 m2 (4 schimburi de aer pe oră)
33,3 – 166,6 m2 (2 schimburi de aer pe oră)
VOLUM TRATAT
40 – 200 m3 (4 schimburi de aer pe oră)
80 – 400 m3 (2 schimburi de aer pe oră)
EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUMUL DE ENERGIE
Maxim 45W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu precizie cu finisaj 
alb cu pulbere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
36,5 cm (h) x 89 cm (l) x 19 cm (d)
21,05 kg

CONEXIUNE ELECTRICA
Comutat cu o împământare, ștecher tip UE. 

VOLUM FLUX DE AER 
VENTILATOR
Viteza 1 = 160 m3/h
Viteza 2 = 320 m3/h
Viteza 3 = 480 m3/h
Viteza 4 = 640 m3/h
Viteza 5 = 800 m3/h

NIVEL DE ZGOMOT
Viteza 1 = 13 dB
Viteza 2 = 25 dB
Viteza 3 = 35 dB
Viteza 4 = 40 dB
Viteza 5 =48 dB 

FILTRE
* Etapa 1: (Metal) Placă superioară cu filtru lavabilă 1 buc
*Etapa 2: Modul de dezinfecție cu plasmă de tip linie și modul 
electrostatic de îndepărtare a prafului (LTP)+(ESP)
* Etapa 3: (Hârtie) filtru compozit (cărbune activ + filtru fin) 1 buc

CONDITII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 2014/30/EU 

CE-LVD
EN60335-1
EN60335-2-65
Standard pentru 
detectarea ozonului
EN62233:2008  
CE-EMC
EN55014-1
EN55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN IEC 61000-3-3
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Detalii produs

FY-BA800D Mașină de dezinfecție a aerului montată pe perete
* Ecran LCD tactil de 5 inchi
* Adoptă componente de detectare de la furnizorul american vechi de un secol - Honeywell
   Senzor de particule PM2.5 de înaltă sensibilitate, monitorizare în timp real a calității aerului
*Mod automat - Indicator de calitate a aerului cu lumini în 5 culori
*Mod manual: control cu 5 viteze
*modul somn/silențios
*Mod ECO: După două ore de funcționare, mașina se va opri timp de o jumătate de oră
*AQG – Afișaj cu gradul de calitate a aerului cu 5 grade
*Afișare în timp real a temperaturii și umidității
*Controale parentale – Blocare pentru copii
* Telecomandă cu infraroșu cu funcționare la distanță ultra lungă
*Memento de schimbare a filtrului/curățare cu plasmă 
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Detalii produs

Potrivit în special pentru spitale, laboratoare, școală 

Sală de clasăSală de operații Sală de clasă

Sală de operații Școală Școală
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Prezentarea produselor
FRS-G  FY-TA80D             CADR:80m3/h 

Conceput pentru remedierea rapidă în lift într-un 
spațiu închis mic și în situații cu risc ridicat de 
infecție, FRS-G FY-TA80D utilizează sistemul de 
tehnologie LTP și ESP pentru a oferi o soluție 
combinată pentru dezinfecția aerului. Eficiență 
puternică de purificare, silențioasă și de durată. 

Deoarece factorul de sterilizare al mașinii este 
plasma, reacția de a ucide microorganismele 
patogene are loc în interiorul mașinii, iar resturile 
microbiene micro-absorbite sunt filtrate. Prin 
urmare, nu produce substanțe nocive pentru 
corpul uman. Sterilizarea aerului se poate realiza 
prin coexistența reală a omului și a mașinii! 

MODEL
FY-TA80D - Sterilizator de aer cu plasmă în 
lift cu ecran LCD mare de 15,6 inchi

ZONĂ ACOPERITĂ
6,3 m2 (6 schimburi de aer pe oră)
19 m2 (2 schimburi de aer pe oră)
38 m2 (1 schimb de aer pe oră)

VOLUM TRATAT
13,3 m3 (6 schimburi de aer pe oră)
40 m3 (2 schimburi de aer pe oră)
80 m3 (1 schimb de aer pe oră)

EVALUAREA ELECTRICĂ
Monofazat, 220-240 VAC, 50-60 Hz 

CONSUMUL DE ENERGIE
Maxim 20W

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă metalică taiată cu precizie cu finisaj 
alb cu pulbere anti-bacteriană.

DIMENSIUNI + GREUTATE
437*302*105~50
6 kg

CONEXIUNE ELECTRICA
Comutat cu o împământare, ștecher tip UE. 

LTP & ESP
 PLASMA

15.6 inches
 LCD

LIFT
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Prezentarea produselor

CONDITII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă

CONDIȚII DE EXPEDIERE/DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă de 95%.

CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 
18001.
Conform cu LVD 2014/35/UE și cu EMC 
2014/30/EU 

Aplicații

FRS-G  FY-TA80D LIFT
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Aplicații

Sterilizator de aer cu plasmă FRS-G FY-TA80D
  poate fi utilizat pe scară largă în spitale, școli, centre comerciale, clădiri de birouri, comu-

nități, aeroporturi, gări de mare viteză și alte locuri publice dotate cu lifturi. 

Mașina mică de dezinfecție a aerului, montată pe perete, FRS-G FY-TA80D este potrivită 
pentru locurile cu cerințe de purificare și dezinfectare, cum ar fi calea ferată de mare 

viteză, metrou, ambulanțe și așa mai departe. 
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Raport test de sterilizare și dezinfecție 

Raport nr.: JKK20110017
Test realizat de cel mai autorizat laborator de cercetare biologică din cadrul Academiei Chineze de 
Științe 

Test de identificare pentru efectul de dezinfecție a aerului (test pe teren)
Bacteriile naturale din aer>90,0%, min 94,44% ~ max 95,18%

Instrument de inspecție a poluării microbiene a aerului
Colonie bacteriană reziduală (cfu/placă): 4,0 (timpul de prelevare a fost de 15 minute după dezin-
fecție)

Standardul european privind scurgerile de ozon (EN62233:2008) este mai mic de 5 ppb: 3 ppb 
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Prezentarea produselor
Purificatoare de aer din seria FRS-G MSE-FP 
Unități de tratare a aerului (AHU) purificatoare de aer cu plasmă 

Purificatoarele de aer cu plasmă din seria MSE-FP (tehnologia 
CRP și G-ESP) pot fi instalate pe unitatea de colectare a aerului 
(cutie de aer condiționat)

Vântul circulă prin MSE-FP, astfel încât aerul poluat să intre în 
dispozitivul de purificare și dezinfecție

Purificați, sterilizați și dezinfectați aerul pentru a menține aerul 
din interior curat și proaspăt 

CRP&G-ESP 
PLASMA

COMUTATOR
ACȚIONAT

PNEUMATIC

FILTRU ÎN 
TRIPLĂ ETAPĂ 
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Aplicații
Unitate de tratare a aerului (AHU)
Cutie de aer condiționat 

Analiza comparativă detaliată a filtrelor 
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Aplicații

Oțel carbon de înaltă calitate + acoperire prin 
pulverizare 

Plastic ABS 

VS

Oțel carbon de înaltă calitate + acoperire prin 
pulverizare 

1.Turnare integrală, foarte puternică și durabilă, 
foarte texturată
2.Ușor de curățat, pe culoarea carcasei nu va apărea 
nici o decolorare în timp 

Plastic ABS

Folosit în general timp de aproximativ 2 ani, culoa-
rea plasticului ABS se va estompa, în special
coaja albă se va transforma într-un galben pal

Ce înseamnă

CFM

CFM înseamnă metru cub pe minut și este cel mai 
comun mod de a măsura fluxul de aer. Suprafețele 
sunt măsurate în metri pătrați. Volumele (ca o 
cameră plină de aer) sunt măsurate în unități cubice 
- CFM determină cât de mulți metri cubi pot fi mutați 
sau schimbați în fiecare minut. 

O cameră care măsoară 1.000 ft³ ar avea nevoie de 
un sistem de 1.000 CFM pentru a înlocui tot aerul în 
fiecare minut. 

CADR înseamnă metru cub pe oră, iar unitatea de 
calcul este m3/h 

CFM înseamnă Cubic Feet per Minute, iar unitatea de 
calcul este ft3/min 

Dacă - CADR este de 1000 m3/h, valoarea CFM core-
spunzătoare este
1000*35.314/60=589 ft3/min 


